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ة ان       ن القم ة م ة المنبثق رك العربي ة والتح ة المتابع ف للجن ع، فكي ة ال تجم ة العربي ت الجامع اذا آان
ة في النسيان           ئن . تتحرك؟ ربما تريد اللجنة االآتفاء بمتابعة سقوط الجامع سوف تصل سريعًا    : لتطم

.مماثلةالى مبتغاها، اذا خّصصت جلسة جديدة للوضع في العراق وخرجت منها بنتيجة 
دئياً " العربي "في الظاهر، يبدو الموقف       م        : مب راف بمجلس الحك د االعت ة ال تري دول العربي ة ال جامع

ر        ال وزي ا ق ة، حسب م رعية آامل ه ش كيله ال تضمن ل روف تش ة ان ظ راق بحج ي الع الي ف االنتق
ًا االحتالل االمير      " ظروف "المقصود بكلمة   . الخارجية المصري السيد احمد ماهر     آي، لكن    هو طبع

املة لطرده                 وآيف  . ذلك ال يعني ان االحتالل مدان بصرامة وان الجامعة تنوي الدعوة الى مقاومة ش
لها ان تفعل ذلك ما دام آل اعضائها، من دون استثناء، ال يطمحون الى غير الرضى االميرآي، وإن         

تطيع     دة وال يس ات المتح ة الوالي دون مواجه اله؟ ال يري بل استحص ى س وا عل راهم اختلف اذا ت ون، فم
. يفعلون؟ يتشاطرون عليها

وا؟          . ال بأس، فهذا سالح الضعيف     ا دفع د آل م ثمن بع ون ال ولكن هل من الضروري ان يدفع العراقي
نحهم فرصة             ًا لم د، وال حاجة تالي ل المزي ى تحّم ادرون عل في نظر الحكومات العربية انهم ال ريب ق

.للخروج من المحنة
الم                   بعد طول عناد اضطر االح     ع في الع م، والجمي الي للحك تعانة بمجلس انتق ى االس تالل االميرآي ال

د حين              و بع ة     . اعتبرها فرصة للعراق تساعد على استقراره واستعادته استقالله ول ع، اال الجامع الجمي
ات،           فعند هذه ان مجلس الحكم. العربية ق من انتخاب م ينبث اره ل ة باعتب ع بصفة تمثيلي العراقي ال يتمت
ار ان يكتسب صدقيته وال ي رع بانتظ ن التس ر. مك الي بالصدقية  ! أبش ة تب ات العربي صارت الحكوم

دئيات                 . والتمثيل ة المب اء تمثيلي ام تراه معنى التمثيل التبس على مندوبيها في القاهرة، فاآتفوا منه بإحي
ة          ة المرحل ّدرون جدي ذين يق ى ادوار المسؤولين الخطرين ال دون  العربية وراحوا يتبارون عل وال يري

!االستهتار بمصير االمة
اروق الشرع                       يد ف ة السوري الس ر الخارجي تكبار من نصيب وزي آالعادة، آانت جائزة التعالي واالس

ا جاء      " بداية تخضع المتحان الشعب العراقي     "الذي تكّرم على مجلس الحكم بالقول انه يشكل          ى م عل
م  هل نفه. اول من امس" النهار"في المحضر المنشور في      م من ذلك صحوة للمسؤول السوري والحك

ذآرنا ان ال هو                   " بداية"الذي ينتمي اليه و    ى ضرورة الخضوع المتحان الشعب؟ صعب اذا ت ه ال تنّب
ى الب     واء عل عب، وس ان الش ده، بامتح الي، عن ه يب ه او فوق ن حول ة وال م ة او النهاي ا،  . داي د انه ال ب

ببساطة، الغيرة القديمة التي طالما اظهرها المسؤولون السوريون على الشعوب، آل الشعوب، شرط               
.اال تكون في متناول ايديهم

ي ممارسة     ًا، الشعب ف عبًا       " البعث"طبع ًا آيف نّصب صدام حسين ش ا جلي د رأين وم مجرد، وق مفه
ابر ال وق السجون والمق ي، وال  صوريًا ف ي الحقيق ن الشعب العراق ل تالوي ا آ ن فيه ي دف ة الت جماعي

ن   ي م ل المتبق زم ممث ة ان يلت ين"غراب لطوية" البعَث رة الس ذه النظ ة  . ه زامن نهاي و ان تت ب ه الغري
ة               . الجامعة العربية " بعثنة"مع  " البعث" درس من الكارث دل استخالص ال ة، ب فمن الواضح ان الجامع

  لم تكترث يومًا لوضع شعب العراق تحت الجزمة الصدامية، وال لوضع اي.العراقية، راحت تكابر
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راقيين                    ا اصوات الع هل  . من الشعوب االخرى التي يفترض ان تجمعها، وها هي تستمر في تجاهله
هذا هو االصالح الذي وعدنا به عمرو موسى؟

ذا صحيح          رر، ه ى تق ات في العراق حت ى    لكن اال . الجامعة تنتظر ان تجري انتخاب ام الظاهر ال حتك
ك من الحجة                         ى ذل غ عل ل ابل ديموقراطي، وال دلي ى الحس ال الديموقراطية يستتبعه هنا افتقار آامل ال

درك        . القائلة ان مجلس الحكم في العراق ال يتمتع بصفة تمثيلية          ل عن العراق ي فحتى من يعرف القلي
ى ال                    درة عل وى والشخصيات ليكتسب ق ا يكفي من الق ا معظم         ان المجلس جمع م ل ال تصل اليه تمثي

ا  ن آله م تك ة، إن ل ة العربي ي الجامع ة ف ات الممّثل  .الحكوم
لبًا                    نعكس س ة ت ة الجامع هذا ال يعني ان مجلس الحكم العراقي سوف ينجح بالضرورة، فصفته التمثيلي

د في اي حال هو ان حظوظه في النجاح سوف                      . على هامش حرآته   لكن هذا موضوع آخر والمؤآ
. في غياب االحتضان العربي لهتتضاءل اآثر

اح    ايير النج ين مع بنا ب ل اذا حس ى االق ذا عل ه   "ه دًا لوحدت ي تأآي راق العرب اء الع ى انتم اظ عل الحف
 .على ما جاء في مقدمة توصيات لجنة المتابعة العربية" الوطنية
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